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INTRODUÇÃO
Diariamente, pessoas com deficiência enfrentam uma
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grande dificuldade de

- Pesquisa Qualitativa

locomoção nos espaços urbanos das cidades. Os cadeirantes, por exemplo, não
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conseguem sequer acessar estabelecimentos comerciais ou públicos, devido à

- Pesquisa Experimental
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A chapa antiderrapante
fixada na base da escada-rampa
proporcionará
aderência
nos

falta de acessibilidade nestes equipamentos urbanos. Mesmo tendo uma
legislação específica que regulamenta a questão, como a lei federal nº 10.098
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movimentos dos usuários.

Rolamento radial

de rolo cilíndrico.

de 19 de dezembro de 2000 e lei municipal da cidade de São Leopoldo n° 7737,
de 1° de agosto de 2012, na maioria das vezes, há uma ausência de recursos
por parte dos próprios estabelecimentos comerciais ou órgãos públicos, que os
impedem de realizar uma adaptação adequada nestes locais, tornando, dessa
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maneira, o atendimento a legislação e a vida dessas pessoas muito mais
difíceis. Visando atender a todas estas questões, foi desenvolvido o projeto da
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Escada-Rampa Mecânica, que é constituída por um sistema de articulação

Com o acionamento do

fuso através de um motor de
passos 12 V, a articulação eleva a
base do conjunto com o
movimento do eixo posterior,
fazendo com que a escada esteja
nas normas previstas.

comandado por um motor de passo 12 V, que faz com que o conjunto se eleve,
formando uma rampa respeitando as normas brasileiras de regulamentação
(NBR) .

Bateria 12V
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Com o acionamento do
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Cremalheira

segundo motor de passo 12 V, os
degraus inclinam e permanecem
desta forma com segurança.

OBJETIVOS

RESULTADOS
Fig. 03: Vista isométrica posição
inicial - Escada .

Desenvolver um projeto de uma escada-rampa mecânica atendendo as leis
nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 e lei municipal n° 7737, de 1° de
agosto de 2012, buscando proporcionar fácil acesso as pessoas com
deficiência nos estabelecimentos públicos e privados, bem como,
apresentar uma solução moderna e viável para quem necessita de
economia de espaço.
A
Fig. 01: Escada de acesso à Estação São Leopoldo do
metrô – Vista Lateral (Foto: Camila Ribeiro).

escada-rampa

mecânica

foi

dimensionada para suportar, em cada
eixo, uma força de 450 KgF.

Fig.04: Vista isométrica posição
final - Rampa acionada de acordo
com a norma NBR 9050.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fig. 02: Escada de acesso à Estação São
Leopoldo do metrô. Vista Frontal (Foto: Camila
Ribeiro).

É visível a falta de inclusão social de pessoas com deficiência ao se verificar as
calçadas nas cidades e escadarias sem rampas de acesso em estabelecimentos.
Dessa maneira, concluímos que a instalação do projeto será viável devido à relação
espaço, segurança e acessibilidade dessas pessoas.
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